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Üsz.: 22-8/2013. Tárgy: A motorsziréna felújítása.

Mell.: árajánlat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
               Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  motorsziréna  felújítása 
tárgyú 288/2012.(XI. 27.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy egyetért a településen lévő 
motorsziréna felújításával, mivel az szükséges a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához és 
ennek  érdekében  együtt  kíván  működni  a  Csongrád  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal.
Továbbá döntött  arról,  hogy a motorsziréna  felújításával  összefüggésben a  felépítménnyel 
kapcsolatos  költségekből  az  önkormányzatot  terhelő  a  toldó  és  a  betápláló  kábellel 
kapcsolatos  költségek,  továbbá  a  vasbeton  tartóoszlop  telepítésével,  valamint  a  régi 
berendezés  leszerelésével  összefüggő  költségek  vállalására  vonatkozó  döntést  a  telepítést 
végző DÉMÁSZ Primavill Kft. árajánlata ismeretében hozza meg.

A  DÉMÁSZ-Primavill  Kft.  (6724  Szeged,  Pulcz  u.  42.)  képviseletében  Szabó  Gábor 
létesítésvezető a szirénatartó oszlop létesítésére vonatkozó tervezési-kivitelezési árajánlatot az 
iránytervek alapján 949.000,- Ft +ÁFA összegben adta meg.

Tekintettel  fenti  összeg  jelentős  mértékére  nem  javasolom  a  motorsziréna  felújításával 
összefüggésben a tartóoszlop telepítését és az ezzel kapcsolatos költségek vállalását.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  döntést 
meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. január 24.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné

polgármester



Tisztelt Szegvári Ernőné Polgármester Asszony!

Ajánlatkérésük ezúton is  köszönjük!  Kiszombor Nagyszentmiklósi u.  3/b ingatlan előtti 
katasztrófavédelmi  szirénatartó  oszlop  létesítésére vonatkozó  tervezési-kivitelezési 
ajánlatunk az iránytervek alapján a következő:

Tervezési-kivitelezési díj mindösszesen: 949.000.-+ÁFA 

Ajánlatunk a következőket tartalmazza:
 Régi 3/b alatti nem üzemelő szirénatartó oszlop villamos hálózatról való lekötése 
 Nagyszentmiklósi u. 3/b előtti oszlophely közműegyeztetése, egyszerűsített tervezése, 

szakhatóságok megkeresése 
 B12-400 tip. oszlop állítása, acél tartószerkezetek,vezetékelések, csövezések kiépítése 

kompletten anyaggal a Katasztrófavédelem által biztosított berendezések (sziréna, vez. 
szekrény) között. 

 Szakfelügyeletek  (pl.  Magyar  Közút...),  geodézia  kitűzés-bemérés,  érintésvédelmi 
jegyzőkönyv költsége, szakhatóságok értesítése 

 D-terv készítése, szállítása 4 példányban

Ajánlatunk nem tartalmazza:
 Villamos hálózatról lekötött nem üzemelő szirénaoszlop elbontását 
 motorsziréna, tető, vezérlőszekrény anyagát (Katasztrófavédelem biztosítja) 
 Gyengeáramú (telefonos) vezérlés kiépítését, sziréna beüzemelését

Az  Önök  által  adott  levél  alapján  egyeztettünk  a  Specifik  kft-vel,  Kelemen  Zsuzsanna 
képviselőjével,  aki  arról  tájékoztatott,  hogy cégük többféle  konstrukcióban végez szirénák 
telepítését,  igény  szerint,  azonban  díjban  különbözően.  Cégünk  mint  azt  a  fentiekben 
szerepeltettük,  mindössze  a  régi  oszlop  bontását,  ill.vezérlés  kiépítését  (telefonvonali 
kapcsolatát),  végső  beüzemelését  nem vállalja,  ezért  kérem ezen  területen  vegyék  fel  az 
előbbi céggel a kapcsolatot a munka teljeskörűsége érdekében.
A  tervezési-kivitelezési  munkálatok  megkezdésének  feltétele  a  díj  40%  -os  részének 
bankszámlánkra előlegként történő beérkezése.
Kivitelezési határidő: szerződéskötéskor kerül pontosításra.
A  munkát  I.  osztályú  minőségben,  az  ISO  9001  szabvány  szerinti  dokumentumok 
biztosításával  végezzük  el.  1  év  jótállást  és  3  év  teljes  körű  szavatosságot  vállalunk  a 
szerelésre és az általunk beszerzett és beépített anyagokra üzemszerű használat esetén.

Fenti ajánlatunk 60 napig érvényes.

Ajánlatunk kedvező elbírálása esetén szerződéskötési szándékukat Létesítésvezetőségünkön 
szíveskedjenek jelezni. (6724 Szeged, Pulcz u. 42.)

További esetlegesen felmerülő kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelettel:

Szabó Gábor
Létesítésvezető
DÉMÁSZ-Primavill Kft.



Szeged-Békéscsaba Létesítés Vezetőség
6724 Szeged, Pulz u. 42.
Tel.: 62/565-565/2615 mellék
Mobil: 30/436-38-59
Fax.:62/464-866 

CSORJA István
műszaki előkészítő
DÉMÁSZ-Primavill Kft.
Szeged-Békéscsaba Létesítés Vezetőség
Pulz u. 42.
6724 Szeged

istvan.csorja@edf.hu
Tel.: 62/565-565 /2631 mellék
Mobil: 30/339-21-44
Fax: 62/464-866


